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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 4. maj 2020 stillet følgende spørgs-

mål nr. 294 (alm. del) efter ønske fra Rosa Lund (EL) til udlændinge- og integrati-

onsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 294: 

 

Vil ministeren oplyse, hvilke sprog myndighederne har oversat Sundhedsstyrel-

sens informationsmateriale om COVID-19 til, og hvornår materialet på disse sprog 

blev offentliggjort? 

 

Svar: 

 

Jeg vil indledningsvis understrege, at det er mit klare udgangspunkt, at alle borge-

re i Danmark bør kunne orientere sig på dansk. Når det er sagt, har den nuværen-

de krise en sådan karakter, at information om bl.a. smitterisiko ikke er et spørgs-

mål om rimelighed, men et spørgsmål om nødvendighed. Det er baggrunden for, 

at regeringen har valgt at informere om myndighedernes anbefalinger på en ræk-

ke andre sprog.  

 

Jeg kan på den baggrund oplyse, at Udlændinge- og Integrationsministeriets samt 

Transport- og boligministeriets COVID-19 oplysningskampagne målrettet udlæn-

dinge med ingen eller mangelfulde danskkundskaber – herunder beboere i udsat-

te boligområder – blev igangsat den 22. marts 2020 i et samarbejde mellem Sty-

relsen for International Rekruttering og Integration, Sundhedsstyrelsen og Rigspo-

litiet om koordination af udvælgelse og distribution af relevant materiale, både 

skriftligt og animeret.   

 

Materialet omfatter myndighedernes centrale regler og anbefalinger vedr. fore-

byggelse af smitte og er oversat til arabisk, persisk (inkl. dari), polsk, somalisk, 

tyrkisk, kurdisk, urdu og tigrigna.  
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De første oversættelser af Sundhedsstyrelsens informationsmateriale blev offent-

liggjort den 27. marts på https://uim.dk/covid-19. Derefter er hjemmesiden blevet 

opdateret i takt med, at nye oversættelser blev færdiggjorte. 
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